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Svar på remiss av Promemoria om ändringar i
upphandlingsförordningen m.m.
Säkerhetspolisen instämmer i behovet av åtgärder för att förbättra och
tillgängliggöra information och statistik inom området offentlig
upphandling, men anser att promemorian inte tar hänsyn till
säkerhetsriskerna med de föreslagna åtgärderna, vilket är en brist.
Förslagen i promemorian innebär nya krav på innehållet i annonser inför
upphandlingar som styrs av nationella regler och krav på efterannonser av
samtliga upphandlingar. Kraven innebär att Säkerhetspolisen måste
offentliggöra mer information om sina nationella upphandlingar än tidigare.
Informationen avser t.ex. val av leverantör (efterannonser), art, omfattning
och mängd av det som ska upphandlas (annonser om anbudsinfordran) och
skälen till att en upphandling inte har annonserats (annons om
förhandsinsyn).
Idag kan sådan information begäras ut från den myndighet som genomfört
upphandlingen. Myndigheten har då möjlighet att sekretesspröva
uppgifterna och neka utlämnande om uppgifterna omfattas av sekretess.
Enligt förslagen i promemorian kommer informationen att behöva
registreras i en annonsdatabas för att sen föras vidare till
statistikmyndigheten (enligt förslaget Upphandlingsmyndigheten), som
publicerar informationen i form av allmänt tillgänglig och sökbar statistik.
Den upphandlande myndigheten tappar därmed kontrollen över
informationen och vem som får tillgång till den.
En ökad mängd allmänt tillgänglig information om myndigheters
upphandlingar enligt de nationella reglerna har positiva effekter, vilket
belyses väl i promemorian. Säkerhetspolisen ser dock även risker med en
ökad mängd lättillgänglig information om myndigheters upphandlingar,
vilket inte berörs i promemorian. En sådan risk är att främmande makt och
andra hotaktörer drar nytta av den ökade transparensen vid sin
informationsinhämtning i syfte att kartlägga enskilda myndigheters
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upphandlingar och därmed deras förmåga att utföra sina respektive
uppdrag. Kartläggning av myndigheters verksamhet sker redan idag och det
saknas skäl att tro att myndigheters upphandlingar utgör något undantag.
Kartläggningen kan i förlängningen påverka Sveriges förmåga att skydda
nationella intressen. Säkerhetspolisen vill därför betona behovet av
komplettering av promemorian i den delen.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Verksjuristen Elin
Waara har varit föredragande.
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